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ส�ำหรับผู้อ่านที่เผอิญพลิกหน้ากระดาษล่วงหน้าไปเห็น โบราณสถาน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมถึงภาพวิถีชีวิตชุมชนที่น่ารักเข้า   
ขอเฉลยตรงนีเ้ ลยนะคะว่า เรามีโอกาสไปเยีย่ มชม ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ แล้วจึงน�ำเรือ่ งราวและ
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้น�ำชุมชน มาบอกเล่าผ่านวารสารฉบับนี้
การจัดท�ำเว็บไซต์ บ้านโคกเมือง.ไทย เป็นประตูที่คนภายนอกสามารถเปิดเข้าไปท�ำความรู้จักกับชุมชน ก่อนที่จะเดินทางไป
สัมผัสการต้อนรับทีอ่ บอุน่ อย่างทีเ่ ราได้พบมา ช่องทางเหล่านีอ้ าจน�ำมา ซึง่ รายได้ดา้ นการท่องเทีย่ วซึง่ ส่งผลต่อการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในชุมชนต่อไปได้ ส�ำหรับชื่อโดเมน จรเข้มาก.ไทย ที่เป็นแหล่งข้อมูลของ อบต.จรเข้มาก นั้น ก็เป็นช่องทางที่คนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงการประชาสัมพันธ์และการท�ำงานของ อบต. ได้โดยง่าย
ชุมชนใดที่ต้องการให้มูลนิธิฯ จัดท�ำเว็บไซต์ .ไทย เพื่อประโยชน์ของชุมชนเช่นนี้ สามารถดูรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ตามที่ระบุไว้ด้านหลังวารสารนี้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ศิรณัชชา(โอ๋) วุฒิประพันธ์พงศ์

บรรณาธิการ

เยือนบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก จ.บุรีรัมย์

โดเมน

.ไทย

เพิ่ ม ความสะดวกให้ กั บ ผู้ ไ ม่
ถนั ด ภาษาอั ง กฤษในการเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ต ง่ายต่อผู้ใช้งานในการ
จดจำ�ชื่อเว็บไซต์ ง่ายต่อผู้ประกอบ
การในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย
ผ่านหน้าเว็บไซต์

ในขณะที่คนจ�ำนวนมากสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ยังมีประชากรไทยอีกไม่
น้อยทีไ่ ม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะปัจจุบนั นีเ้ ทคโนโลยีดา้ นการ
สื่อสารมีความก้าวหน้ามากขึ้น ท�ำให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน ก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
รวมถึงผู้สูงอายุ ก็นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นด้วย
มู ล นิ ธิ ที เ อชนิ ค ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากองค์ ก รบริ ห าร
ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตโลก หรือ ICANN ในการให้บริการ
โดเมน .ไทย (ดอทไทย) โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดช่องว่าง
ด้านดิจิทัล อันเนื่องมาจากภาษา  และท�ำให้การเข้าถึง
ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ง่ายส�ำหรับทุกคน
บริการโดเมน .ไทย คือ บริการที่ท�ำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ในท้องถิ่นไทยซึ่งเป็นภาษาของ
เราเอง โดยเริ่มมีชุมชนใช้งานโดเมน .ไทย เพิ่มขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น วัดไทยสามัคคี.ไทย, แม่กาษา.ไทย,
โรงเรียนกัญไชย182.ไทย, บ้านโคกเมือง.ไทย, จรเข้มาก.ไทย เป็นต้น

ชื่อโดเมนภายใต้

.ไทย

กลุ่มเป้าหมายหลักของ .ไทย คือ เจ้าของ
เว็บไซต์ทั้งหมด โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีการน�ำเสนอ
ข้อมูลเป็นภาษาไทย

ชื่อโดเมน .ไทย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม

.ac.th
.co.th
.go.th
.mi.th
.net.th
.or.th
.in.th

ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้

ในขณะที่โลกออนไลน์ทุกวันนี้ก�ำลังหมุนไปอย่าง
รวดเร็ว เราต้องท�ำให้แน่ใจว่าจะไม่มชี อ่ งว่างใดๆ มาปิด
กัน้ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกคน มูลนิธทิ เี อชนิค
จะขอเป็นผู้น�ำในการทลายก�ำแพงภาษา  เพื่อให้การใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับทุกคน

.ศึกษา.ไทย
.ธุรกิจ.ไทย
.รัฐบาล.ไทย
.ทหาร.ไทย
.เน็ต.ไทย
.องค์กร.ไทย
.ไทย

แนะนำ�เว็บไซต์ “.ไทย”

บ้านโคกเมือง.ไทย

แนะนำ�เว็บไซต์ “.ไทย”

จรเข้มาก.ไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
กิจกรรมทดลองปลูกผักท�ำนา เป็นจุดสาธิตเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตข้าว ด�ำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชนชาวนา โดยเน้นการปลูกพืชโดยไม่
ใช้สารเคมี ท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพและสมุนไพรก�ำจัดศัตรูพืชเพื่อบริโภคเอง

แวะเที่ยวศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า OTOP ผ้าไหม ลายผักกูด และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สื่ อ กกยกลายปราสาทเมื อ งต�่ ำ เป็ น สิ น ค้ า ขึ้ น ชื่ อ ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของบ้านโคกเมือง และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ระดับ ๔ ดาวอีกด้วย

คุณประสิทธิ์ ลอยประโคน (ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยว)

“ยอมรับว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษชาวบ้านเข้าถึงได้ยาก
แต่ถ้าเป็นภาษาไทยอย่างการมีเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยของชุมชนท�ำให้สะดวกมากกว่า  เพราะจะ
สามารถเข้าใจได้ทันที หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว กิจกรรมของหมู่บ้านที่เป็นจุดเด่น คือ โฮม
สเตย์ และข้าวภูเขาไฟ และมีฐานเรียนรูต้ า่ ง ๆ ทัง้ ฐานสมุนไพร ฐานจักสาน เป็นเรือ่ งทีด่ ที มี่ เี ว็บไซต์
บ้านโคกเมือง.ไทย มาช่วยเพิ่มการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น”

ติดตามเว็บไซต์ “.ไทย”

โรงเรียนกัญไชย182.ไทย
หลังจากที่โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่
๑๘๒ ได้มกี ารเปิดใช้โดเมน โรงเรียนกัญไชย182.ไทย ในภาษา
ไทยส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นและอาจารย์ ที่ ส นใจเข้ า มาค้ น หาและ               
เผยแพร่ข้อมูล มีการเข้าถึงเว็บไซต์ ได้สะดวกมากขึ้น ผ่านการ
ใช้งานทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท�ำให้ชื่อเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเป็นที่จดจ�ำได้ง่ายขึ้นส�ำหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ

วัดไทยสามัคคี.ไทย
ตัง้ แต่เริม่ ใช้งานโดเมน วัดไทยสามัคคี.ไทย ท�ำให้ชาวบ้าน
และนักท่องเทีย่ วเข้ามาดูขอ้ มูลของวัดได้งา่ ยขึน้ ทีน่ า่ ยินดีคอื เด็ก
นักเรียนของชุมชนเข้าเว็บของวัดเพื่อค้นข้อมูลท�ำรายงาน ซึ่งใน
เว็บไซต์มขี อ้ มูลของวัดครบถ้วน ทัง้ กิจกรรม, บริการ, ศาสนสถาน
และการเดินทาง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลของวัดได้อีกช่องทางนึง

ทีเอชนิค สนับสนุนให้คนไทยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย
ดูรายละเอียดการจดชื่อโดเมนดอทไทย (.ไทย) ได้ที่ เว็บไซต์ : ทีเอชนิค.ธุรกิจ.ไทย
หรือสอบถามรายละเอียดการจดชื่อโดเมนได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๐๐๗

โฮมสเตย์
บ้านโคกเมือง

ท่องเที่ยว

จ.บุรีรัมย์

บ้านโคกเมือง
นอกจากโฮมสเตย์อันขึ้นชื่อแล้ว ที่นี่ยังมี
กิจกรรมทีน่ า่ สนใจอีกหลายอย่างทีส่ ามารถท�ำร่วม
กับผู้คนในชุมชนได้ เช่น การปั่นจักรยานชุมชน
การเดินป่าเขาปลายบัด ทดลองท�ำแปลงปลูกผัก
ท�ำนา ทอเสือ่ กก ทอผ้าไหม ใครทีช่ อบปฏิบตั ธิ รรม
นั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐานก็สามารถท�ำได้ที่วัดป่า 
สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน ใส่บาตรยามเช้า  เดินชม
ตลาด หรือจะชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านที่บ้าน
โคกเมืองก็มีให้ชมเช่นกัน

โฮมสเตย์ บ ้ า นโคกเมื อ ง ได้ รั บ รางวั ล ต่ า งๆ
มากมาย ล่าสุดได้รับตราสัญลักษณ์ “มาตรฐานโฮม
สเตย์ไทย” จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ซึ่ง
มอบให้ กั บ โฮมสเตย์ ที่ ผ ่ า นการตรวจประเมิ น ตาม
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยว
๐๘๘-๑๙๓-๘๘๔๐
บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของชุมชนบ้านโคกเมืองได้ที่เว็บไซต์

บ้านโคกเมือง.ไทย

ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย
ส�ำหรับชุมชนที่ต้องการมีเว็บไซต์ชื่อโดเมนภาษาไทย (.ไทย)
เป็นของตัวเอง สามารถส่งข้อมูลแนะน�ำชุมชน อาทิ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ภายในชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้, หน่วยงานเพื่อประชาชน ฯลฯ  และ
รายละเอียดผู้ประสานงานชุมชน ให้มูลนิธิฯ พิจารณาเพื่อเข้าร่วม
โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน โดยทางชุมชนที่ได้รับคัดเลือก
จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
ได้ที่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
๑๕๙ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล info@thnic.or.th

เว็บไซต์ : ทีเอชนิค.องค์กร.ไทย

